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Aan de omwonenden van MFA De Scheg

Onderwerp

Datum

Uitloop buitenruimte De Scheg

22 augustus 2022

Beste omwonenden van MFA De Scheg,

Allereerst goed nieuws, want deze week heeft de gemeente officieel de sleutel van de nieuwe De
Scheg ontvangen! Iets later dan gepland door vertraging bij de aannemer, maar we kunnen wel gaan
beginnen met inrichten en verhuizen. En de verenigingen en scholen kunnen dan vanaf maandag 29
augustus echt gebruik gaan maken van een prachtige nieuwe sporthal.
Inrichten van de buitenruimte
We hadden natuurlijk gepland dat het gebouw begin juli kon worden opgeleverd door de aannemer.
Dat werd helaas een aantal weken later, waardoor ook het bedrijf dat de buitenruimte voor ons
inricht later kon beginnen. De werkzaamheden voor de bestrating rond het gebouw lopen dan ook
wat langer door. We verwachten dat het in de tweede helft van september echt zover is en vragen
tot die tijd om wat geduld en flexibiliteit van iedereen. De beplanting is dan nog niet helemaal af,
want die wordt geplaatst als het juiste seizoen daarvoor aanbreekt.

Kunstwerk en markeerpunt
Na onze oproep voor een kunstenaar die een mooi object in de buitenruimte kan maken, hebben we
verrassend veel en goede kandidaten binnen. De Kunstcommissie KuCo is opgericht, met onder
meer omwonenden en huurders. Zij maken een selectie van 3 kunstenaars die een schetsontwerp
mogen aanleveren. Die 3 schetsontwerpen worden aan iedereen gepresenteerd, zodat er gestemd
en gereageerd kan worden. Dat wordt waarschijnlijk eind oktober. De uiteindelijke winnaar,
verkozen onder leiding van burgemeester Pieter Heiligers, zal het kunstwerk mogen maken.
Reactie en vragen
Heeft u een vraag of opmerking over het project? Stuur ons dan even een mail op
vastgoed@uithoorn.nl of bel naar de gemeente op (0297) 513 111.
gemeente@uithoorn.nl - Postbus 8 - 1420 AA Uithoorn - (0297) 51 31 11 - www.uithoorn.nl
KvK 34371711 - IBAN NL17BNGH0285008455

De bouw van MFA De Scheg wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting
Leefomgeving Schiphol (SLS).

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Uithoorn,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Samenleven

(dhr. drs. E.S. Tinga)
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